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Uspešen potek pridobivanja nove delovne sile in vaške frontne brigade 
Akt iv i s t i kranjskega okraja so šli na 

delo za pridobivanje nove stalne delov
ne sile za naše tovarne in gradilišča z 
veliko voljo in prepričanjem, da bodo 
uspeli. Uspehi v pridobivanju delovne 
sile za frontne gozdarske brigade so j ih 
uverili , da se da z vnemo i n dobro or
ganizacijo vse doseči. Tokrat je bilo tre
ba sicer način pridobivanja ljudi zasta
vi t i nekoliko drugače, vložiti v prepri
čanje več napora, vendar so j im pr i tem 
pomagale dragocene skušnje gozdarske
ga meseca. Posredno so j im tudi poma
gali udeleženci v frontnih gozdarskih 
brigadah, k i so po vrni tv i na domove z 
zadovoljstvom pripovedovali o življenju 
v brigadah, o dobri preskrbi i n plačilu. 
Na vaških sestankih so ti brigadirji po
gosto sami spodbujali ljudi, nai se vk l ju 
čijo v tovarne in gradilišča al i kot stal
na delovna sila ali kot člani frontnih 
brigad, češ sedaj pojdite vi , nato pa bo
mo šli zopet mi. 

Okrajni štab za delovno silo je orga
niziral 6 skupin, k i so šle po vaseh p r i 
dobivati ljudi za delo v tovarnah in na 
gradiliščih. Delal i so hkrati za stalno 
vključitev i n za sodelovanje v frontnih 
brigadah. Vsaka skupina šteje po 3 do 5 
ljudi, k i delajo na področju 4 do 5 l jud
skih odborov. C i m je taka skupina.ob
iskala določeno vas in se pogovorila s kra
jevnim ljudskim odborom o nalogah v 
zvezi s pridobivanjem nove delovne s i 
le, je b i l ustanovljen lokalni š tab za mo
bilizacijo delovne sile, s katerim je sku
pina takoj pregledala seznam ljudi v 
vasi. Nato pa je na množičnem sestanku 
razpravljala z vaščani o pomenu vk l ju 
čevanja nove delovne sile v naše tovar
ne in gradilišča in o pomenu pomoči, k i 
jo naši industriji nudijo* frontne brigade. 

Uspeh je b i l v večini vasi dober in so 

številni vaščani uvideli, kako je potreb
no, da gredo na delo v industrijo. Z la 
sti dobro je napredovalo pridobivanje 
delovne sile v takih vaseh, kjer je bil 
lokalni štab za mobilizacijo delovne sile 
same zelo delaven, kakor na primer na 
Visokem, v Šenčurju, pr i Sv. A n i , v 
Cešnjici itd. Veliko razumevanje so po
kazale tudi tiste vasi, kjer že delujejo 
obdelovalne zadruge. Kjer n i b i l že na 
sestanku zadovoljiv odziv, tam so člani 
skupine šli od hiše do hiše in se z vsa
kim, k i je prišel v poštev za vključitev, 
osebno pogovorili. Na splošno so poka
zali ljudje več zanimanja za stalno 
vključitev kakor za delo v frontnih br i 
gadah, kar pa je za ljudi, k i niso popol
noma vezani na delo v kmetijstvu, tudi 
popolnoma razumljivo. To je b i l vzrok, 
da je uspeh pridobivanja stalne delovne 
sile doslej večji, kakor uspeh pridobi
vanja ljudi za delo v frontnih brigadah. 
Trenutno pa zadržuje l judi tudi žetev, 
k i je v največjem razmahu in zahteva 
mnogo delovne sile, saj večinoma pov
sod žanjejo s srpi in kosami. V nekate
r ih pa niti košnja še ni popolnoma kon
čana. Akt iv i s t i so prepričani , da bodo po 
žetvi dosegli popoln uspeh tudi v prido
bivanju delovne siie za frontne brigade. 

Tako so aktivisti okrajni plan prido
bitve nove, stalne delovne sile v juniju 
presegli za 11% in se je stalno vključilo 
v proizvodnjo nad 500 delovnih ljudi. 
Do 13. t. m. so izpolnili že 35% ju l i j 
skega plana in je šlo na delo 125 ljudi 
popolnoma na novo in 75 ljudi, k i so 
prej že delali v industriji, pa so kasneje 
delo opustili. V jul i ju bo moral kranjski 
okraj poslati tudi 450 l judi na gradilišče 
„Projekta" i n na Jesenice v okviru 
frontnih brigad. Iz razlogov, k i smo j ih 
že navedli, je ta naloga doslej že izpol

njena 20 odstotno. Kol ikor j im do konca 
meseca ne bo uspela plan doseči, bodo 
izpadek nadomestili v avgustu. 

Uspeh bi bi l v celoti še veliko lepši, 
če bi nekatere vasi pokazale več razume
vanja. Med take vasi, k i so se najslabše 
izkazale i n kjer je delo aktivistov, k i je 
že tako naporno in zamudno, najtežje, 
je treba preštet i predvsem Brnike, Cer
klje in Zgornjo Lučo. V teh vaseh kra
jevni štabi ne ganejo nit i prsta, da bi 
pomagali. V teh vaseh se je najmanj l ju 
di vključilo kot stalna delovna sila v 
industrijo, medtem ko se za delo v front
nih brigadah ni p r i j a v i niti eden. K o 
je b i l v Brn ik ih množični sestanek, k i 
naj bi razpravljal o pridobivanju delov
ne sile za industrijo, je prišlo v dvorano 
12 ljudi, zunaj stavbe pa se je nabralo 
kakih 30 vaščanov, k i so pr ičakoval i kaj 
bo in se med tem posmehovali naporom 
ljudske oblasti. V Cerkljah se je ves 
krajevni ljudski odbor izgovarjal, da je 
pridobivanje delovne sile stvar Fronte 
in da se njih ne tiče. K o je b i l sestanek, 
se ga ni udeležil ni t i en član krajevnega 
odbora. P r i vsem pa ti odborniki skrbno 
nosijo v žepih legitimacije Osvobodilne 
Fronte, katere člani so vsaj formalno. 

Hicrati s pridobivanjem nove delovne 
sile za našo industrijo in gradilišča, pa 
se je kranjski okraj zavzel, da ne bi na
stal zaradi odhajanja ljudi iz vasi zastoj 
v opravljanju važnih poljskih del, ka
kor so košnja, žetev i n mlačev. Organi
ziral je že 72 vaških frontnih brigad za 
pomoč pr i kmetijskih delih. Te brigade 
so se že doslej v večini dobro uveljavile 
in nudijo učinkovito pomoč vsem tistim 
kmetom, obdelovalnim zadrugam in za
družnim ekonomijam, k i imajo delovne 
težave zaradi pomanjkanja delovne sile. 
Tako je brigada OF v Logu, k i šteje 11 

koscev i n 6 žanjic, napravila že 425 pro
stovoljnih delovnih ur i n spravila pod 
streho 20 voz sena. V krajevnem ljud
skem odboru v Križah imajo sedem va
ških brigad. Te brigade so 13. t. m. na
pravile nad 2000 ur prostovoljnega dela 
in je v ve l ik i meri njihova zasluga, da je 
na njihovem področju košnja končana s 
popolnim uspehom in da n i propadla niti 
bi lka trave. Te brigade bodo šle na po
moč v nedeljo obdelovalni zadrugi v Go
ricah, kjer še niso pokosili vse trave. 
Dobro dela tudi vaška brigada Dri Sv. 
A n i , kjer se dela udeležuje vsak dan 8 
koscev i n 12 žanjic. Tudi v drugih vaseh 
je delo teh brigad uspešno in koristno 
vsei vaški skupnosti. To spoznavajo tu
di kmetje, k i priznavajo, da se da na br i 
gadni način bolje opraviti večja dela. 
Tako so kmetje v Bukovici ugotovili, da 
j im je prav brigada omogočila, da so 
travo pravočasno pokosili, posušili in 
spravili seno suho pod streho. Ce bi ga 
b i l vsak kosil na svojem in sušil bi ga 
gotovo namočil dež, pa bi bilo seno 
manj vredno. 

Košnja še ni končana v obdelovalnih 
zadrugah „Mladi vrh", v Zireh, Goricah 
in Dupljah. Okrajni odbor Osvobodilne 
fronte v Kranju je organiziral v nedeljo 
skupine koscev, k i so pomagale pri koš
nji v „Mlađem vrhu" v Dupljah in Z i 
reh. Tako se je v tekmovanju koscev pr i 
„Mlađem vrhu" posebno izkazala skupi
na 12 koscev iz vasi Kokrica, k i sta j i 
načelovala tov. Lenart in Snedic-Vrabec. 
27 koscev je v tej tekmi pokosilo 7 ha 
travnikov, k i bodo dali 35 vozov sena. 
Prav tako uspešne so bile tekme koscev 
drugod. V Goricah pa bodo imeli to tek
movanje to nedeljo, kakor tudi še pr i 
vseh gornjih zadrugah, da se v vsem 
uspešno konča košnja. 

tkopdcua je uaša zavest, da ^tadima navi svet 
Bohinjsko Srednjo vas je pred tremi tedni zadela težka 

elementarna nezgoda. V velikem nenadnem požaru je do tal 
pogorelo pet in petdeset gospodarstev. Vlada LRS je takoj 
nakazala kot prvo pomoč ponesrečencem 2,000.000 din. Tudi 
jeseniški OLO, OF in ostale množične organizacije so takoj 
pristopile k delu za obnovo in pomoč. Toda nesreča ni ostala 
zaprta v ozkih mejah okraja. OF je široka vseljudska orga
nizacija. 

Srednji vasi na pomoč! je bil klic OF mesta Kranja, ki 
je v nedeljo 17. t. m. organizirala poseben vlak za frontovce. 
Ti so pohiteli na prostovoljno akcijo v Bohinj. Cez 780 pro
stovoljcev, k i jih ni premotilo jutranje, nič dobrega obetajoče 
nebo, se je udarno razpoloženo odzvalo klicu OF. 

I. 
Ve l ik i smo postali. Kol iko k rv i , koliko znoja se je vtopilo v to našo zem

ljo, obkroženo in posejano s hr ib i i n dolinami, gorami in gozdovi! 
Kol iko samo v zadnji, odrešilni, domovinski vojni! Takrat, ko se je vo

dila glavna bitka za bit i ali ne biti. N i ga kraja v naši lepi domovini, kjer bi 
se ne čula nova pesem, s katero je prerokoval že naš ve l ik i Cankar lepo pr i 
hodnost novi domovini, k i smo jo vsi s l u t i l i . . . To je bila tudi velika beseda 
Partije, k i nas je vodila v novo življenje, iz suženjstva skozi krvave borbe 
v prostost. V srcih in mislih naših l judi je živela ta velika beseda. 

In našli so se ljudje, k i trdijo, da nismo to, kar smo bi l i . Hoteli bi z 
lažmi pogasiti plamen, k i ga je užgala Partija. Še več! Hočejo, da prekopljemo 
grobove naših žrtev i n pozabimo nanje; da pozabimo veliko revolucionarno pot 
Partije in izdamo našega Tita. V nas bi želeli ubiti sleherno samozavest, da 
smo gospodarji na svojem, pomen naše borbe, našega obstanka — svojo zgo
dovino. 

Toda zaman! Mnogo viharjev, bojnih viher in preizkušenj smo prestali 
da smo to, kar smo! K a l i l o nas je jeklo, kal i la nas je naša Partija. Mečejo blato 
na Tita, a ne vidijo, da se prav s tem sami pogrezajo vanj. 

Naš narod je prestal največjo preizkušnjo. Prelita k r i za svobodo, za 
novi svet, za nas ni voda. M i korakomo trdno in smelo, kakor nas je vzgajala 
naša Partija — zvesta nauku Marxa-Lenina, korakamo do končne zmage — v 
novi domovini socializma. 

II. 
Pogorišče Srednje vasi v bohinjskemu kotu je res veliko. Iznenada se 

je pri belem dnevu vnel ogenj i n čez nekaj ur domala uničil celo vas. 
Ostale so le ruševine. 
Sadno drevje je požar spremenil v oglje, uničil je tudi vse poljsko 

orodje. Nekoč bi ljudje obupali — toda danes ne. M i kljubujemo vsem teža
vam in premagali bomo tudi to nesrečo. Fronta je tu, k i jo vodi Partija in ve kaj 
j i je storiti. „Takoj vsi v ofenzivo! Na delo za obnovo in izgradnjo nove Srednje 
vasi v Bohinju", se glasi njen poziv. Ljudje morajo dobiti čimprej nov, še lepši 
krov kot so ga imeli preje. Nova vas naj zraste na pogorišču stare, z novim 
srcem in novim obrazom, da bo vsem rodovom pričala o velikem herojstvu na
ših delovnih ljudi. 

Redko kdaj prej bi se v takšni nesreči človek spomnil človeka, danes 
pa je vse drugače. Ne samo bližnja okolica, temveč od vsepovsod prihaja ne
nehna pomoč, k i obeta skorajšnjo novo rast i n novo življenje. 

V nedeljo dopoldne so prišli frontovci iz Kranja. Delavci i n nameščenci 
iz tovarn in podjetij, uslužbenci javnih ustanov, mladina in pionirji. Mogočna 
je naša zavest, da dane® ne poznamo* meja, ko gradimo novi svet. Frontovci K r a 
nja se niso ustrašili ne pretečih oblakov ne dolge poti. Odzvali so se skoraj vsi 
prijavljeni, le redki malodušnež je izostal. Prišli so v pomoč bohinjski Sred
nji vasi. Mlado in staro je zagrabilo za orodje, da očisti pogorišče, da planira 
novo gradišče. Pogled na te delovne ljudi, na njih pripravljenost i n polet, je 
pregnal strah iz src domačinov, k i dozdaj še niso v svoji sredi videli tolikšne 
množice ljudi. Cez 780 frontovcev je naredilo v 4406 urah naslednje: porušili so 
200 m : i zidu, premetali in zravnali 150 m : i raznega materiala, pridobili i n in oči
stili 250 m : i kamenja, 5000 kosov opeke, zbrali skupaj 900 kg železa, pospravili 
15 m' ! zgorenih tramov in naložili in razložili 3000 komadov nove opeke in od
peljali z vozmi 25 m : i zemlje. 

Pred tem pa so v Kranju zbrali prostovoljnih prispevkov za okroglo 
150 000 dinarjev, od katerih so 30 000 dale naše K O Z . S seboj pa so pripeljali 
5 500 kosov nove opeke, mnogo električnega in gradbeno-kovinskega mate
riala, nekaj obleke in obutve. 

To so dejstva! Taka velika dejanja se dogajajo po vsej naši domovini. 
Ustvarjajo j ih ljudje, k i slede Titu in K P J . A l i n so ta dejanja prodorno ogle
dalo, v katerem se jasno odraža vrednost informbirojevskih trditev? Kažejo, 
da so te trditve zlobna laž — laž, k i žali naše delovno ljudstvo in blati njegove 
človekoljubne podvige. . Martel 
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Tako gradimo socializem Konferenca predsednikov kmečko-
obdelovalnih zadrug kranjskega okraja Delovni kolektiv tekstilne tovarne „INTEKS" v Kranju beleži nov uspeh, 

predčasno izpolnitev polletnega plana. 

14. junija je tovarna dosegla svoj 
polletni plan. 

S tem je podan nov dokaz o pravilno
sti naše gospodarske politike ter dokaz 
popolnega razumevanja našega delav
stva za potrebe naše države in naše 
skupnosti. 

Obenem je ta uspeh odprto pismo na
šim nasprotnikom — in nov korak v so
cializem. 

N i zatulila sirena, niso se sprostile ro
ke k delepustu — stroji so samo še s i l -
neje zagnali svojo pesem, zaiskrile so se 
oči in preko stroja je šinil topel nasmeh 
sodelavcu v pozdrav in medsebojno 
spodbudo. Z novim poletom je prešel 
celotni obrat tovarne v izvajanje nalog 
plana za II. polletje 3. leta Titove velike 
petletke! 

Predilnica tovarne Inteks je izvršila 
plan za 127.1%. Odstotek je zato tako 
visok, ker se planirana selitev obrata v 
novo poslopje še ni izvršila. 

Tkalnica je izpolnila plan za 102.7%, 
oplemenjevalnica pa za 102.1%. Mnogo 
višji bi b i l odstotek, če ne bi b'lo več
kratnih prekinitev dela zaradi pomanj
kanja električnega toka. V ostalih od
delkih (tkalnica trakov, tekstilne usluge, 
proizvodnja električnega toka, pomožne 
delavnice) je bi l plan povprečno dosežen 
za 111.8%.' 

Po vrednosti je tovarna dosegla plan 
za 112.2%, po asortimentu za 94.2%. 

Vodila se je ostra borba za zboljšanje 
kakovosti proizvodnje ter je predilnica 
dosegla visok odstotek v enakomernosti 
in trdnosti preje. 

Da bi se zboljšala kvaliteta v tkalnici, 
se stalno vodi na množičnih sestankih 
prepričevanje i n posvetovanje delavstva 
o tem vprašanju. Izdelki so kategorizi
rani in se I. kvalitete nagrajujejo. 

Od skupnih delovnih dni v I. polletju 
je bilo izvršenih 77.454%. Neizvršeni 
odpadejo na nedeljski počitek i n držav
ne praznike, na redni letni dopust, na 
bolezenske, opravičene in neopravičene 
izostanke. Od vseh teh je bilo neopravi
čenih izostankov samo 0.734%. 

Odstotek delavstva, k i dosega tehnič
ne norme, znaša: do 100%' — 14.5%, od 
100—105 — 52.5%., od 105—110 — 3,5% 
in nad 110% — 29,5 odstotkov. 

V brigadni sistem je v predilnici vkl ju
čenih 24 brigad s 25.5%' delavstva, v 
tkalnici pa 13 delovnih brigad s 47.5%. 
Uspehi brigadnega tekmovanja se prika
zujejo dnevno na d'agrarnih, tako da so 
delovne brigade stalno obveščene o us
pehih svojega dela. Najboljše brigade 
so nagrajene jn se med njimi vodi bor
ba za prehodne zastavice. 

Trdna povezava uprave tovarne in 
sind'kalne podružnice, skupno delo in 
medsebojno sporazumno reševanje pro
blemov omogoča, da delo v tovarni us
pešno napreduje. Tovarna zaposluje 
1148 delavcev in nameščencev, k i so vsi 
člani sindikata. 

Za učvrst i tev sindikalne organizacije 
ter za upoznavanje celotnega delovnega 
ko lek tva z nalogami, k i j ih postavlja 
plan, se podružnica poleg rednih sej po
služuje tudi konference celotnega akt i
va, k i se sklicuje ob važnejših dogodkih, 
kot n. pr. ob pripravi za redno letno 
skupščino, ob pripravah za ustanovitev 
S K U D - a , ob II. kongresu ZSS in ob za
ostritvi borbe za izvedbo petletnega pla
na. 

Delo sindikalne rganizacije je tesno 
povezano s partijsko organizacijo, z mla
dinsko organizacijo, s komsijo za žen
ska vprašanja ter z upravo podjetja, kar 
se svetlo odraža v izvajanju planskih 
nalog. 

Sindikalna organizacija tovarne se je 
po zadnjem občnem zboru v februarju 
učvrstila. Postavljene komisije so z no
vo silo začele z delom. 

Zelo delovna je kulturno-prosvetna 
kom'sija, k i je z ustanovitvijo S K U D - a 
ob 30. obletnici obstoja Komunist ične 
partije Jugoslavije postavila svojemu 
delu nove smernice po programu Part i 
je ter prevzela veliko nalogo, da idejno 
in kulturno vzgoji slehernega člana po
družnice v l ik novega socialističnega 
človeka, k i bo zmožen vzgojno vplivati 
na-socialistični razvoj naših mest in va
si. 

S K U D „Tone Retelj", na predlog 

članstva imenovan po enem izmed prvih 
borcev za delavske pravice, k i so izšli 
iz tovarne, po komunistu Tonetu Retlju, 
k i je bi l po izdaji že leta 1942 za svoje 
prepričanje ubit od razrednih sovražni
kov — prevzeto nalogo uspešno izvaja. 
Upravni odbor S K U D - a , ki ima redne 
sestanke, je organiziral v tovarni šest 
študijskih krožkov, na katerih š tudira 
21%'delavstva. Pod vodstvom S K U D - a 
se stalno vrši študij v vasi Visoko in si 
je celotni delovni kolektiv zadal poseb
no skrb za socialistično preobrazbo te 
vasi, pripravljen, da pravilno vzpostavi 
nerazdružno vez med tovarno in vasjo. 
26. junija se je priredila na Visokem ob 
sodelovanju S K U D - a proslava ustano
vitve kmečko obdelovalne zadruge. 

Dramatska družina je imela v tovarni 
5 prireditev, skupaj s tovarniškim or
kestrom pa je gostovala v Dražgošah, 
kjer so se člani obenem izkazali pr i 
udarniškem delu. 8. marca je na pobudo 
za ženska vprašanja obiskala s svojim 
programom delavce v kamnolomu v K o 
kr i , dalje frontne gozdne brigade na Je
zerskem, na Bregu, v Drulovki in pod 
Storž 'čem. Organizirala je proslavo 8. 
marca, svečano proslavo obstoja K P J . 
obletnico ustanovitv OF, 1. maja, Dne
va zmage in Titovega rojstnega dne. 

Agitacija in propaganda je uspešna 
in izvaja vsakodnevne politične proble
me. Člani s ndikata prispevajo članke 
za stenčas, ki se stalno menja. „Okno 
novic" seznanja kolektiv z najvažnej
šimi političnimi dogodki doma i n v sve
tu ter obravnava gospodarske, kulturno-
prosvetne in splošne probleme tovarne. 

Knjižnica redno posluje. 
Fizkul turni aktiv kljub nezadovolji

vemu številu članstva, če se vzame v i 
sok odstotek mladine, zaposlene v tovar
ni še vendar na vseh področjih, posebno 
pa v šahovski in nogometni sekciji, žanje 
lepe uspehe. Vsekakor bo morala mla
dinska organzacija po svoji l in i j i vzbu
diti med mladinci več zanimanja za fiz-
kulturno delovanje. 

Pravilnemu proglašanju udarnikov 
posveča sindikalna organizacija veliko 
pozornost ter soodloča pri nagradah. Od 
1. januarja do dosege polletnega plana 
je bilo v tovarni proglašenih 184 udar
nikov, od teh 106 prvič, 38 v drugič. 
Nadalje ima kolektiv v svoji sredi 14 
trikratnih, 9 š t i r ikratnih in 6 petkratnh 
udarnikov. Šestič je prejelo častni naziv 
udarnika devet članov in sedmič dva 
člana. 

Dne 27. februarja je izročil pomočnik 
ministra za lahko* industrijo F L R J de
lovnemu kolektivu tekstilne tovarne In
teks prehodno zastavico vlade F L R J , di
plomo in nagrado kot najboljšemu de
lovnemu kolektivu v tekstilni industriji 
Jugoslavije. 

V aprilu je Prezidij Ljudske skupšči
ne priznal visoko odi'kovanje Red za de
lo št ir im članom, k i ga je direktor to
varne na Dan zmage izročil kl jučavni
čarju tov. Petru Dobnikarju, navij alki 
M a r i j ; Jelene, vsakokratni udarnici, va
ri lcu Kolesi Edvinu in apreturnemu de
lavcu tov. Kodriču. Tovarna ima že 8 
odlikovancev. 

Obstoji krožek racionalizatorjev, ka
terih racionalizacije se že z uspehom 
uveljavljajo. Prav člani tega krožka so 
najboljši delavci pr i montaži nove pre
dilnice. Novi stroji se prenašajo brez 
pomoči inozemskih monterjev (kakor je 
bilo to poprej) iz stare predilnice v no
vo zgradbo brez zastoja v produkciji. 

V komisiji za preskrbo delavstva je 
kontrola, ki ima nadzorstvo nad delo
vanjem ekonomije, delavsko-uslužben-
ske restavrac'je in industrijskega ma
gazina. Vsa dela na lastni ekonomiji se 
opravljajo z lastno prostovoljno delov
no silp. Za vsa večja dela, kakor setev, 
okopavanje, košnjo itd. se skoraj redno 
dnevno priglasi po 20—30 članov po
družnice. 

Zadovoljivo se člani sindikata odz'va
jo pozivom na udarniška dela. Kolekt iv 
tovarne je napravil na posameznih gra-
diliščih, pri gozdnih akojah, pri nakla
danju vagonov itd. že nad 7000 udarni
ških ur. 

Komisija za socialno vprašanje je po
vezana z ekspozituro socialnega zavaro
vanja v tovarni in nadzoruje pqslovanje 

V četrtek, dne 14. juli ja t. 1. so imeli 
v Kranju predsedniki vseh kmečko ob
delovalnih zadrug svojo delovno konfe
renco, na kateri so kri t ično pretresli vse 
dosedanje delo obdelovalnih zadrug v 
našem okraju. Iz te konference imamo 
točen vpogled kako delo poteka in s 
kakšnimi težavami in nasprotniki socia
lističnega zadružništva se imajo naše ob
delovalne zadruge še vedno boriti. 

Kakor smo že v prejšnjih člankih na
vajali, je kranjski okraj v zadnjem času 
dosegel lep uspeh v ustanavljanju kmeč-
ko-obdelovalnih zadrug. Tako j ih ima 
danes že 18, s skupno okoli 12.000 ha 
zemlje. Socia ls t ični sektor - obdelovalne 
zadruge, zadružne ekonomije, državna 
posestva in razne ekonomije — obsega
jo že približno 20% vse zemlje v okra
ju. To je v kratki dobi od januarja pa 
do začetka tega meseca velik napredek. 
Obdelovalne zadruge zavzemajo skoraj 
vso severno-zapadno okolico Kranja, se
ga po dolini Kokre do Jezerskega, imajo 
trde postojanke na Sorskem polju in v 
okolici Škofje Loke ter v Poljanski do-

lastne zdravniške ambulante, k i posluje 
trikrat tedensko. 

Vzorno skrbi komisija, da najpotreb
nejši člani dobro izrabijo svoj redni 
letni dopust. Organizirana je tovariška 
pomoč, k i pa še ne dela zadovoljivo. 

V tovarni se je ustanovila hran'lna 
blagajna, k i ima že precej članov in vlog 
in bo v doglednem času važen faktor 
v samopomoči delavstva v izrednih slu
čajih potrebe posojila. 

S pomočjo komisije za ženska vpraša
nja je komisija za socialno* skrbstvo or
ganizirala, da je tovarna prevzela patro
nat nad DID-om Tatjane Odrove na P la 
nini. Celotni delovni kolektiv tovarne 
redno mesečno prispeva za to prepotreb--
no ustanovo. 

Tako današji delovni človek izpolnju
je svoje dolžnosti ter preko vseh težav, 
s katerimi se ima še boriti za lastni ob
stoj in za obstoj svoje države, porojene 
v krv i in kristalno izbrušene v borbi za 
obnovo — pod vodstvom svoje P A R T I 
J E — odgovarja vsem, k i bi nam po 
vseh človeških in družbenih pravi l ih 
morali pomagati, pa iz gotovih razlogov 
hočejo razbijati delo ljudi, k- naglo in 
smelo stopajo po poti v socializem, v 
boljše, svetlejše življenje. A . Š. 

l in i . Vel ika večina teh zadrug ima poleg 
večjih površin zemlje tudi obilo živine. 
To je posledica stalnega prizadevanja 
ljudske oblasti in zadružnih organiza
cij, k i so se vsa minula leta vztrajno 
trudila, da bi kmetje ne kla l i mlade ži
vine, temveč redili za pleme. 

Značilen primer, kako danes v kranj
skem okraju že prevladuje mlada pro
duktivna živina nam nudi obdelovalna 
zadruga v Naklem, k i ima 109 krav in 
119 glav mlade živine. Razen tega ima 
še 11 volov, 3 bike, 68 konj in 117 za
družnih prašičev. Najslabše je z živino 
založena zadruga na Jezerskem, k i pa 
imajo odlične pogoje za svoj razvoj. 
Kmetje na Jezerskem so zadnja leta po
svečali več pažnje gozdovom, medtem 
ko so živinorejo zanemarjali. Tako so re
di l i delavci na Jezerskem 100 glav ži
vine, kmetje pa samo 50 glav. Vel ik 
obseg planin pa daje Jezerjanom velike 
možnosti, da sedaj, ko so združeni v za
drugi, posvetijo živinoreji največjo skrb 
in daleč presežejo vse uspehe v pretek
losti. ' v 

Taki in podobni primeri kažejo*, da bo 
treba še mnogo političnega dela in bud
nosti, da se p r e p r e č j o napake potuhnje
nih špekulantov, k i bi bile nevarne za 
obstoj zadrug. Prav sedaj potrebujejo' te 
zadruge največ pomoči tako političnih 
kakor zadružnih aktivistov, da bodo brž 
uredile svoje začetne naloge in obenem 
dobro pospravile žetev. Večina zadrug, 
razen najkasneje ustanovljenih, je že 
napravila popis in ocenitev od zadruž
nikov vloženega premoženja. Delno so 
živino spravili v skupne hleve v dveh 
vaseh zadruge v Orehku, prav tako pa 
tudi v Podrečah. V Godešiču so že dolo
čili hleve za krave, pa j ih še vedno niso 
spravili v skupne hleve. Tudi druge za
druge še nimajo živine v skupnih hlevih, 
obvezale pa so se, da bodo napravile to 
te dni. Trenutno se po vseh zadrugah 
izdelujejo proizvodni in finančni plani. 
Nekatere zadruge so že sklenile pogodbe 
za prodajo pridelkov, k i j ih upravičujejo 
na predujme v bonih.. Tako je zadruga 
v Naklem sklenila pogodbo, da bo do
bavila za 75.000. zelenjave. Težave so s 
knjigovodstvom, ker primanjkuje kadra. 
Okrajna zadružna zveza je iniciativno 
sama organizirala dva knjigovodska te-

(Nadaljevanje na tretji strani) 

Nasprotniki obdelovalni 
Vsi vaški špekulant i in bogataši pa še 

niso vrgl i puške v koruzo. K o je zaradi 
košnje in žetve nastal sedaj odmor v 
ustanavljaiju novih obdelovalnih za
drug, so hitro skušali ustvariti med kme
ti novo zmedo in negotovost. Izkoristili 
so spretno posamezne napake pri odmeri 
davkov in zagnali krik, da bo moral 
okraj prav vsem znižati davke. Hkrat i 
so „izvedeli", da so Angleži prepovedali 
naši vladi ustanavljati obdelovalne za
druge in da se bodo morale tudi usta
novljene raziti. 

No, če so kogar koli te parole spravile 
v negotovost, je kmalu spoznal, da so 
prav tako zlagane, kakor so bile vse 
prejšnje. Mlade zadruge gredo pogumno 
svojo pot, se celo razširjajo in poveču
jejo, organizirajo skupno delo in prema
gujejo' prve težave. K o bo končana že
tev in ko bodo pospravljeni pridelki, 
takrat se j im bodo pridružile nove obde
lovalne zadruge, saj so se zanjo izrekli 
tudi že kmetje v Hujah, na Primskovem, 
v Trsteniku, K o k r i , Šenčurju, na Viso
kem, v Besnici, Bitnjah, Rupah, Cirči-
čah in drugod. Za dobro in zdravo rast 
novih zadrug pa so mnogo nevarnejši 
tisti vel iki kmetje špekulanti , k i so se 
potuhnili in stopili v zadruge, kakor t i 
sti, k i so ostali zunaj njih. Nekateri po
javi po posameznih zadrugah kažejo, da 
bodo morala biti zadružna vodstva bud
no na straž ' , da j im taki ljudje, k i so se 
sprijaznili z zadrugo samo začasno, ne 
napravijo škodo. Prav gotovo je, da bo
do na najbolj prevajene načine skušali 
zadruge razbijati in sejati med zadruž
nike razdor. Take možnosti so v Vog-
ljah, kjer so vel iki kmetje že na obč
nem zboru pokazali, da bi še vedno* ra
di delali razliko med velikimi in mali
mi, med bogatimi in siromašnimi. Po
skuse, da bi večji kmetje imeli svojo de

li zadrug še ne mirujejo 
lovno brigado, mali pa svojo, je treba 
odločno zatreti. Poskus špekulacije se 
je pokazal tudi v K c k r i c i , kjer so trije 
kmetje uspavali budnost odbornika, k i 
je nadzoroval mlačev, in se okoristili na 
račun zadruge. Tudi v Zabnici je sku
šal neki kmet zadružnik mlatiti na last
no pest, ne da bi predhodno obvestil 
odbor, kakor jo bilo dogovorjeno. 

Vse novoustanovljene zadruge letos 
niso določile chišnic, ker je glede na 
začetek spravljanja pridelkov nemogoče. 
Opaža se, da bi se radi po nekaterih za
drugah na ta način okoristili posamez
n ik i in da bi radi dobili večje količine 
žita, kakor j im gredo. Namesto ohišnic 
imajo vsi zadružniki dovoljenje, da se 
za svoje potrebe založijo z najnujnejšim 
z zadružnih njiv in vrtov. Jeseni bodo 
dobili tudi primeren delež krmil , da bo
do lahko redili kravo ali prašiča do tre
nutka, ko bodo pobrali prve pridelke z 
ohišnice, ki bo vsakemu odmerjena in 
določena v jeseni. Medtem ko n. pr. ob
delovalna zadruga v Stari Lok i razpo
laga z vsemi pridelki, kolikor j ih ne po
trebujejo zadružniki, pa pobirajo neka
teri zadružniki v Ž a b n c i vrtnino z vrtov 
in jo prodajajo*. Tako si ustvarjajo m i 
mo zadruge visoke dohodke in seveda ne 
bodo imeli posebnega interesa za delo 
na zadružnih njivah. V Zapogah bi radi 
zadružniki dobili vrnjeno žitno seme, k i 
so ga posejali pred vstopom v zadruge. 
Njihov vzgled vpliva tudi na druge, je-
pa njihova zahteva neutemeljena. Seme 
naj se oceni kakor se je ocenilo vse dru
ge vloženo premoženje, in nai ostane v 
zadrugi. 

IV©ve zadruge potrebujejo 
veliko pol i t ične 

in gospodarske moč i 
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Zasedanje plenuma Osvobodilne fronte Sindikalna brigada lanka Rudolia pod Storžičem 
mesta Kranja 

Kranj, dne 15. julija. 
Mestni plenum Osvobodilne fronte v 

Kranju se je danes sestal na redno za
sedanje. Organizacijsko-politično poro
čilo je podal predsednik M L O OF tov. 
Brovč Andrej, k i je najprej govoril o 
delu obdelovalnih zadrug, oziroma giba
nja za ustanovitev teh na območju me
sta Kranja. V Stražišču je osnovana pr
va kmečko obdelovalna zadruga „Šmar-
jetski". V njo je vključeno 21 kmečkih 
posestev z 143 ha obdelovalne zemlje. 
Tej prvi obdelovalni zadrugi pa bodo 
sledile nove zadruge, k i se nameravajo 
ustanoviti na Primskovem, Rupi in Stru-
ževem. OF mesto Kranja je nadalje u-
spela močno zaktivizirati svoje članstvo 
v mesecu gozdarstva, ko je odšlo v gozd
ne frontne brigade 210 prostovoljcev. 
Prav tolikšno število ljudi je Fronta 
mesta Kranja vključila pr i nab ra -
nju nove stalne delovne sile v industri
jo. V frontne brigade za pomoč grad
njam so do sedaj odposlali 15 frontov-
cev. 

Pomen prostovoljnega dela v izgrad
nji socializma so frontovci Kranja pre
cej uspešno zajeli. V nepolnih štirih me
secih je narejeno 112.435 prostovoljnih 
delovnih ur, v vrednosti nad 2,000.000 
dinarjev. Delalo se je na gradnjah za
družnih domov, na kanalizaciji stano
vanjskih blokov, pri gradnji vodovoda 
za Stražišče, v pomoči našemu gozdar
stvu, cestah itd. Prav tako so se delov
ne brigade udeleževale prostovoljnega 
dela na ekonomijah, kjer so pomagale 
pri poljskih delih, kakor tudi v obnovi 
od okupatorja uničenih vasi kot so Draž-
goše, Jamnik in Gojzd. 

P r i tem delu so se prav dobro izkaza
le delovne brigade: „Turist" hotela, 
„Preskrbe", „Obutve", tovarne čevljev, 
"inteks", „Standard", obrtne šole, tek
stilnega tehnikuma, mlekarne v Čirči-
čah, tovarna „Sava", mlekarske šole, ind. 
gumarske šole itd. Dočim so imele slab 
uspeh delovne brigade: »Oskrbe" Grad
bena podjetja za ceste, I. gimnazija in 
potrošniške zadruge na Primskovem m 
Stražišču. Komisija za zbiranje odpad
kov pri M O OF pa je dozdaj zbrala 
52.040 kg raznega materiala. 

OF mesta Kranja Šteje v prvem pol
letju 8 146 članov in izkazuje dvig za 
okroglo 270 članov, izključenih pa je 
bilo 38 članov. Vsekakor bi lahko bilo 
število članstvo mnogo večje, če bi bilo 

Konferenca predsednikov 
KOZ v kranjskem okrajn 

(Nadaljevanje z druge strani) 
čaja in taka bo tudi to vprašanje temelj
ne važnosti uspešno rešeno. 

Hkrat i z organizacijskimi nalogami se 
postavljajo pred nove zadruge tudi go
spodarske naloge. Žetev je povsod že v 
največjem razmahu. Zadružniki že ža
njejo skupaj in se povsod trudijo, da bi 
poželi žito pravočasno. Treba pa je po
skrbeti primerne*-shrambe, določiti po
sebna skladišča za semensko žito in za 
rezervno žito. Organ'zirati je treba tudi 
skupno mlačev. Od pravočasne in dobre 
izvedbe vseh teh del je v ve l ik i meri od
visno, kako bodo zadružniki zadovoljni 
in kako bo zadruga lahko napredovala. 
Hkrat i se bliža setev ajde i n kasneje se
tev ozimin. Vprašanje, kako se bo uvajal 
na skupnih njivah kolobar, je treba že 
sedaj razmisliti. 

ŽETEV BO OBILNA 
Letošnja žetev bo obilna, hektarski do

nos precej višji kakor lani. Dovolj bo 
kruha za vse, pa tudi država bo dobila 
znaten delež žita. Zadruge bodo realno 
Ugotovile hektarski donos, da bodo tako 
onemogočile privatnim kmetom, k i se 
j im še niso pridružili , da bi se kakor 
koli izvijali in skušali špekulirat i . 

Tako je kranjski okraj dosegel prvo 
veliko zmago v borbi za socialistično 
Preobrazbo vasi in se uvrstil med naj
naprednejše v Sloveniji. K o bo svoje 
mlade socialistične postojanke utrdil in 
Usposobil za napredek, bo delo s tistimi, 
k i še niso spregledali, veliko laže. P rv i 
zmagi bodo kmalu sledile še druge. 

več političnega dela, kar se tudi močno 
pogreša in občuti pri pobiranju članari
ne, k i jo je dosti v zaostanku. Na ob
močju mesta Kranja deluje 14 frontnih 
študijskih krožkov in 5 frontnih kotič
kov in 6 knjižnic. Tereni Stražišče, P r im-
skovc, Strževo in Planina pa imajo tu
di kulturno prosvetne krožke z dram
skimi in pevskimi odseki. Poleg tega so 
v Kranju močno razvite ostale množič
ne organizacije. Sindikalne podružnice 
imajo 10.875 članov, prav uspešno pa 
delajo A F Z , ZB, L M in druge. 

Razprava po poročilih je bila živahna 
in se je dotikala vseh političnih in go
spodarskih vprašanj . Posamezni člani 
Plenuma OF so še posebej poudarili ve
liko potrebo za poživitvijo politično ku l 
turnega dela med ljudstvom. 

Nato sta še govorila tov. Zaletel Slav
ko, okrajni sekretar OF in Brovč A n 
drej, k i sta povdarila vidne lepe uspehe 
Fronte mesta Kranja, kljub nekaterim 
pomanjkljivostim in napakam in kljub 
klevetanju in zaviranju naše socialistič
ne graditve od strani Informbirojevcev. 
Naše delovno ljudstvo je s tem dokaza
lo, da trdno stoji za svojo predvodnico 
K P J s tov. Titom na čelu in je priprav
ljeno sprejeti in izvršiti vse naloge v c i 
lju čim prejšnje izgradnje naše svetle i n 
boljše bodočnosti. 

Tov. Škrabelj Bruno, organiz. sekretar 
M O O F v Kranju, je na koncu podal 
sklepe za bodoče delo, k i so j ih odbor
niki plenuma z odobrovanjem sprejeli: 
Sklepi so naslednji: 1. Osvobodilna fron
ta se bo še naprej nenehno borila za do
sledno izvajanje ekonomske in socialne 
preobrazbe v smislu sklepov II. plenar
nega zasedanja CK KPJ in CK KPS. De 
lovala bo na ustanavljanju še novih KOZ 
s pravilnim pojasnjevanjem in izvaja
njem diferenciacije med delovnimi kme
ti in kulaško nastrojenimi špekulanti. 
Terenski cdbor OF Stražišče bo nudil 
vso pomoč KOZ „Šmarjctski" z nasveti, 
delavsko silo in razkrinkavanjem ele
mentov, ki bi skušali delavnim zadruži-
nikom škodovati. 2. Organizacija OF bo 
pojasnjevala vso lažnivost informbiro-
jevske gonje proti našemu državnemu in 
partijskemu vodstvu in vse težke posle
dice, ki jih mora naše delovno ljudstvo 
nositi v svojih naporih pri izgradnji so
cializma. 3. Z ozirom na velike naloge 
petletnega načrta bodo odbori OF delali 
na formiranju frontnih brigad za pomoč 
gradnjam, gozdarstvu, kmetijstvu itd., 
in napravili vse, da se bo vsa razpoložv 

ljiva delovna sila vključila v produkcijo. 
4. Ob podpori vseh množičnih orgniza-
cij bodo odbori OF poživeli študijske 
krožke in jih ustanavljali tam, kjer še 
ne obstojajo in to do 15. VIII. 1.1. 5. Or
ganizacija OF mora storiti vse, da bo 
planska obveza frontovcev našega mesta 
dosežena 100%. V tem smislu je treba 
na terenih kontrolirati vsakega člana 
OF, koliko je že svojo obvezo izvršil, pa 
naj si bo vključen v sindikalni ali teren
ski frontni delavni brigadi. Terenski od
bor OF Stražišče naj do 1. VIII. t. 1. 
formira stalno frontno brigado, po šte
vilu 10 prostovoljcev, katera naj od te
ga dne dalje napravi po 4 ure prosto
voljnega dela dnevno pri izkopu za vo
dovodne rezervarje. Terenski odbor OF 
Primskovo in Struževo pa bosta prosto
voljno delo usmerjala za čim prejšnjo 
izgraditev zadružnih domov. 6. Organi
zacija mera storiti vse za pomoč ljud
skemu odboru pri izvajanju načrtnega 
odkupa kmetijskih pridelkov, ustanav
ljanju novih DID-ov in vseh drugih nje
nih ukrepov. 7. Članarina na terenskih 
odborih OF mora biti vedno dosledno 
pobrana in dostavjena na MO OF do 
vsakega 10. v mesecu, ravno tako tudi 
poročila. Zamudniki naj se pokličejo na 
odgovornost. 8. Terenski odbori OF naj 
na rednih terenskih sejah pregledujejo, 
kako se izvršujejo gornji sklepi, kako 
nudijo pomoč pri delu množičnim or
ganizacijam na terenu in točno izvršuje* 
jo sklepe, ki jih sprejemajo na svojih 
sejah in množičnih sestankih članstva. 
9. Da se izvoli v IO MOF tov. Toplak 
Stanko. 10. Odbori OF našega mesta 
bodo strogo nadzorovali delovanje vseh 
društev t. j. fizkultumih in drugih, ki 
postojajo na področju mesta, ter jim nu
dili vso pomoč. 

Da še čimbolje reši problem preskrbe 
našega delavstva s kurivom, je Okrajni 
sindikalni svet v Kranju s pomočjo sin
dikalnih podružnic organiziral brigado 
za sečnjo drv, k i je odšla na delo 7. ju 
lija. Brigada se je nastanila na odkaza-
nem terenu v Podstoržiču, šteje 80 čla
nov. Zadala si je ime Janka Rudolfa, 
predsednika GO ZSS. Takoj ob prihodu 
si je brigada uredila notranji sestav. Iz
voljen je bi l za komandanta brigade tov. 
Sekne Ivan iz Inteksa, ki je bi l že v 
frontni gozdni brigadi in je najbolj se
znanjen z sečnjo lesa. Prav tako so po
stavili -tudi statistika, katerega naloga 
naj bi bila, voditi dnevno evidenco nad 
izvrševanjem plana. 

Prve dni v brigadi ni šlo vse v naj
lepšem redu, ker se mnogi niso znašli 
pri svojem delu. V nekaj dneh pa so si 
že vse prav lepo uredili. Kdor v id i pro
stor, kjer je brigada nastanjena, prav 
tako delo same brigade, lahko ugotovi, 
da so v brigadi ljudje, ki razumejo, za
kaj delajo, da s svojim delom pomagajo 
pri izvrševanju plana in s tem ustvarja
jo sebi in vsemu narodu lepšo in sreč
nejšo bodočnost. 

Brigada je razdeljena na osem desetin, 
k i med seboj tekmujejo. Do sedaj sta se 
najbolje Izkazali desetina tovarne Inteks 
in gumnica Sava. Vsako jutro se na zbo
ru brigade podeli prehodna zastava naj
boljši desetini v preteklem dnevu. B r i 
gada ima vzorno urejene grafikone prav 

Kulturni pregled 
V svojem gostovanju po Sloveniji je 

nastopila v .četrtek, 14. t. m. v Prešerno
vem gledališču v Kranju dramska sku
pina S K U D - a „Jedinstva" z Reke. Na
stopila je z sodobno aktualno dramo iz 
kmečkega življenja: „Pamet v glavo", 
k i jo je napisal mladi hrvaški pisatelj 
Štefan Pavičić. Obdelava realistične 
tvorbe — povezava vasi in mesta, ka
kor tudi politično socialno ozadje, borba 
naprednih kmetov za ustanovitev obde
lovalne zadruge s kulaško reakcijo, je 
v tej d vode janki dobila prav posrečen in 
močan izraz. Igralci, k i so nastopali v 
igri, so večinoma reški delavci, k i so 
svojo nalogo zadovoljivo rešili. Posebno 
v ženskih vlogah imajo močan igralski 
kader. Če bi hoteli podati kritično ozna
ko in se dotakniti igre posameznikov, bi 
nas to vedlo predaleč. Poudarili bi le, 
da so gosti bi l i v glavnem ustrezni, le da 
je zasedba v delavskih vlogah mogla biti 
zrelejša, kar bi. še bolj dvignilo uspeh 
koristne dramske ustvarjalnosti samega 
dela. 

Pred začetkom predstave je gostujoče 
društvo pozdravil tov. Dodič Viktor, se
kretar OSS in predstavniki kranjskih 

tako po desetinah. Z njih je natančno 
razvidno dnevno izvrševanje plana. 

Po končanem delu ima brigada dnevni 
pregled časopisja, poleg tega j im je okr. 
svet dal na razpolago nekaj leposlovnih 
in političnih knjig, k i služijo brigadir
jem za razvedrilo in študij . Preteklo ne
deljo so brigado obiskali vsi plačani sin
dikalni funkcionarji iz Kranja. Dopoldne 
so brigadi pomagali pri delu, popoldne 
pa so imeli razgovore z brigadirji. B r i 
gada je bila z obiskom zelo zadovoljna. 
Da bo delo v brigadi čim boljše, zato bo
mo poskrbeli, da bomo brigado večkrat 
obiskali in j i pomagali pr i delu, za raz
vedrilo brigade pa bodo poskrbele k u l -
turno-umetniške skupine inaših sindi
kalnih podružnic. V nedeljo bodo briga
do obiskali član: sindikalne podružnice 
„Standard", j im pomagali pri delu, po
poldne pa bo nastop kulturno umetniške 
skupine. Obenem bo brigada prejela t i 
soč cigaret kot darilo od podružnice 
„Standard" . 

Mnogo je bilo težav s formiranjem 
brigade, ker mnoge uprave podjetij n i 
so razumele preskrbe delavstva s kur
javo. Vendar se je kljub vsem težavam 
formirala brigada, k i dosega pri svojem 
delu prav lepe uspehe. Z najtesnejšim 
sodelovanjem z brigado nam bo uspelo 
preskrbeti delavstvo s potrebnim kur i 
vom in s tem rešiti velik problem. Na 
drugi strani pa bomo s tem napravili 
zopet korak bliže k izvršitvi plana in 
korak bliže k izgradnji socializma. 

tovarniških kolektivov, k i so j im izro
čili v znak tovarištva darila in šopke 
cvetic, kar je izvalo v polnozasedeni 
gledališki dvorani iskreno odobravanje. 

O P O Z O R I L O 
Opozarjamo vse mestne in krajevne 

OF odbore, ki še niso izvedli volitev 
ljudskih inšpektorjev, naj to t a k o j 
store. Istočasno naj nam dostavijo zapis
nike o izvedbi volitev. 

Iz sekretariata IO OF okraja Kranj 

PRIPOMBA K NEDELJSKI AKCIJI 
FRONTOVCEV MESTA KRANJA V 

SREDNJI VASI 
Okrajni O F odbor Jesenice je za našo 

nedeljsko akcijo obljubil 10 kamijonov 
za prevoz cd postaje Boh. Bistrica do 
Srednje vasi. Kl jub na tančnemu dogo
voru z našim mestnim odborom, OF, ni 
bilo ne kamionov ne obljubljenih vodi
čev. Tak postopek se nam zdi nerazum
ljiv. Zaradi tega je bilo izgubljenih nad 
1000 delovnih ur. 

Dom „Samorastnikov" v Smledniku 
Uspešno prirejena akademija 

V prelepi smledniški ravnini je dom 
„Samorastnikcv". Nahaja se v gradu 
nekdanjega samodržca barona Lazari-
nija. To mogočno gospodo je zamenjalo 
preko 130 doma in vzgoje potrebnih deč
kov, k i so sami sebi prepuščeni tavali ši
rom L R Slovenije. Naša ljudska oblast 
je zbrala vse nesrečne samorastnike in 
j im dala topel dom v Deškem vzgajali-
šču v Smledniku. Nudi j im oskrbo, vzgo-
jo, pouk in pripravo za prakt ične po
klice. 

Mogočna stavba krasno služi svojemu 
namenu. V njej se nahajajo lepe, svet
le spalnice, učilnice, delavne sobe h 
ogromna jedilnica z vsemi drugimi po 
trebnimi prostori. Poleg glavne stavbe je 
stransko poslopje, kjer so stanovanja 
vzgojiteljev in upravnih nameščencev n 
ostalega osebja. Gospodarska poslopja so 
na južni strani dvorišča. Hlevi so polni 
živine: konj, govedi, prašičev, perutnine 
in malih živali. Za stavbo je krasno dvo
rišče, kjer dečki telovadijo in se igrajo. 
Pred gradom je park. Za domom samim 
pa se razprostira bogato pelje, ki je last 
zavoda. Upravitelj deškega vzgojnega 
zavoda v Smledniku je tovariš Alfonz 
Inkret. Vzorno vodi ogromno posestvo 
in v e l k o družino. Kot skrben oče uvaja 
dečke v delo tako pri živinoreji kot na 
polju. V zavodni šoli j ih učitelji-vzgo-

m 

jitelji zobražujejo v poštene, prave dr
žavljane Titove Jugoslavije. Najtežjo na
logo pa opravlja vzgojni vodja tov. M i 
na Kovičeva. Iz vzgojno zanemarjenih 
dečkov vzgaja krepke borce i n gradi
telje socalizma. Za materialne dobrine 
pa vzorno skrbi tov. predsednik, eko
nom Stane. 

V nedeljo 10. julija so samorastniki 
imeli akademijo v Smledniškem prosvet
nem domu. Nastopil je discipliniran de
ški pevski zbor in lepo zapel 11 narod
nih in partizanskih pesmi. Vmes je za
pel tudi trio Adamičevo „Tam doli za 
našo vasjo". Jako močno je odjeknila 
Gobčeva „Mladi bataljoni". Zelo je uga
jala tudi Simonitijeva „Bolen mi leži". 

Dobro so predvajali 3 zborne dekla
macije. Prisrčno so igrali prizorčka „Ci
ciban in čebela" ter „Polžek". 

( Navdušeni nad lepo akadenvjo je ob
činstvo nagradilo nastopi vše dečke z dol
gotrajnim vzklikanjem. 

To prireditev je obiskalo tudi 13 uče-
teljic, maturantkinj iz leta 1924. V ime
nu teh se zahvaljujem nadarjenim sa-
morastnikom za uspelo akademijo. 

Upravi zavoda pa za gostoljubje in 
ogled zavoda ter sošolki M i n i za p r i 
srčen sprejem in lepo preživeto 25 let
nico mature. v. Š. 



Stran 4 G O R E N J S K I G L A S Štev. 28. 

Hali hala nam (useia ... 
USLUŽBENEC, K I NOČE BITI 

TOVARIŠ! 
Dne 2. julija sem šla v pekarno po-

t r o š n š k e zadruge na Savskem bregu 3 
z namenom, da naprosim tamkajšnjega 
pekovskega mojstra, da mi speče hleb
ček kruha. 

K o vstopim v pekarno, naletim na 
uslužbenca, ga pozdravim in mu dobe
sedno rečem: „Prosim, tovariš, če bi mi 
jutr i spekli kruh." Odgovor pa je bi l 
takle: „Jaz nisem noben tovariš, jaz 
sem mojster pek. Midva še nisva nikdar 
pasla krave skupaj!" Tak nepričakovan 
odgovor me je res nekoliko osupnil, ven
dar sem takoj razumela, da imam pred 
seboj človeka, k i ne razume ali pa noče 
razumeti, da so stari časi, ko so taki 
ljudje lahko tako „vljudno" sprejemali 
odjemalce, že daleč za nami. 

Moje osebno mnenje je in mislim, da 
izražam tudi mnenje ostalih, da nam ta
k i uslužbenci niso prav nič več potrebni, 
zakaj, če je bila kdaj nujna kulturna 
postrežba s strani naših uslužbencev, je 
tembolj potrebna danes, ko milijoni de
lovnih ljudi vlagajo ogromno truda in 
naporov za zgraditev našega socialistič
nega gospodarstva i n ne samo to, naša 
borba je usmerjena tudi za zgraditev 
novega kulturnega socialističnega člo
veka. J . P. 

Ljudska tehnika 
M O T O - D I R K E N A J E Z E R S K E M 

Avto-moto društvo Kranj bo kakor 
vsako leto izvedlo tradicionalne med-
klubske moto-dirke na Jezerski vrh. D i r 
ke bodo 31. juli ja ob pol 10. uri , ravno 
teden pred državnim gorskim prven
stvom. 

Po številu že prijavljenih dirkačev 
vlada med njimi veliko zanimanje. Tudi 
publika bo prišla na svoj račun, saj bo
do videl i priznane dirkače iz Tržiča z 
Jenkom i n Hrastom na čelu. Kranjča
ne Sušo, Pogačnika ter druge. Ravno 
tako bodo Ljubljana, Zagreb ter druga 
druš tva gotovo prijavila svoje najboljše. 

K e r se pr ičakuje rekorden obisk gle
dalcev, bodo vozi l i avtomobili od pol 
G. ure do 7. ure zjutraj ter od vseh ju 
tranjih vlakov na Jezersko po minimal
n i ceni. Tudi leteči bifet bo zadovoljil 
lačne in žejne. Vstopnice z vozovnico bo
do že v predprodaji. 

V nedeljo 31. juli ja bo praznik Gorenj
skih motoristov in prijateljev tega le
pega športa — zato vsi na Jezersko. 

VSEM MESTNIM IN KRAJEVNIM 
OF ODBOROM 

V zvezi z uredbo o popisu potrošni
kov, ki imajo zagotovljeno preskrbo (iz
šla je v dnevnem časopisju dne 18. VII. 
1949) se formirajo krajevne popisne ko
misije, v katerih mora obvezno sodelo
vati sekretar KOOF ali mestnega OF 
odbora. 

Sestanek teh popisnih komisij se bo 
vršil v soboto, dne 23. VII. ob 8. uri 
zjutraj za biv. kranjski okraj v Kranju 
v zgornji dvorani sindikalnega doma, za 
bivši škofjeloški pa v fizkulturni dvora
ni v Škofji Loki. 

Sekretarji KOOF in sekretarji MOOF 
se morajo brezpogojno tega sestanka 
udeležiti. 

Iz sekretariata Okr. odbora OF Kranj 

F i zku l iu ra in šport 

VAŽNO O P O Z O R I L O K R A J E V N I M I N 
VAŠKIM O F O D B O R O M I N S E K R E 

T A R K A M AFŽ 
O P O Z A R J A M O V S E , K I ŠE DO D A 

NES NISO P O R A V N A L I DOLŽNE N A 
ROČNINE, D A TO STORIJO ČIMPREJ, 
K E R N A D A L J E N E M O R E M O VEČ ČA
K A T I Z S T A L N I M O D L A G A N J E M . Z A 
V E D A T I SE M O R A M O , D A J E »GO
R E N J S K I G L A S " G L A S I L O OSVOBOr 
D I L N E F R O N T E K R A N J S K E G A O-
K R A J A , K I SE VZDRŽUJE IZKLJUČ
NO IZ L A S T N I H S R E D S T E V . POHITI
T E Z UPLAČEVANJEM N A ŠTEV. 
NAŠE ČEKOVNE POLOŽNICE: 

611-90200-7 N A R . B A N K A K R A N J . 

O K R A J N O P R V E N S T V O S T R E L S K I H 
DRUŽIN V K R A N J U 

Naši strelci se že dalj časa pripravlja
jo, da se v nedeljo 24. t. m. pomerijo v 
streljanju na okrajnem strelskem pr
venstvu v Kranju. 
. Zato naj bo ta dan p raznk vseh strel
cev okraja, saj bo vsako strelsko dru
žino zastopala na prvenstvu, ekipa čla
nov, članic, mladincev in pionirjev. Iz 
priprav i n vaj se vidi , da vsak strelec že 
težko pričakuje nedelje, da pokaže svo
je sposobnosti v borbi za naslov prvaka 
okraja v streljanju. 

Okrajno strelsko prvenstvo bo v K r a 
nju v nedeljo, dne 24. t. m. na strelišču 
ob Savi (Strževo). Slavnostna otvoritev 
je ob 7. uri zjutraj, nato pa se začne ta
koj tekmovanje. Popoldne se po zaklju
čenem tekmovanju razglasijo rezultati, 
nato pa sledi veselo ljudsko rajanje pri 
Peteri inu. 

V s : ljubitelji strelskega športa in ofifta-
l i državljani so vabljeni na strelišče, da 
podpro napore našega strelskega športa. 

S krepitvijo in omasovljenjem strelja
štva krepimo obrambno moč naše s o c i 
alistične domov'ne! 

P L A N I N A R S T V O 
Planinsko društvo v Škofji Lok i gra

di kočo na Lubniku. Na tem delu so čla
ni društva dali že precej udarniških ur 
pr i sekanju lesa i n pripravah za njega 
odvoz. Razen tega so očistili že zelo za
raščeno pot na Lubnik ter obnovili mar
kacijo. Slaba stran pr i tem pa je ta, da 
se vidijo vedno le eni ter isti pr i delov
nih akcijah. Druš tvo šteje 355 članov, a 
od tega j ih na prostovoljno delo prihaja 
le malo. Največ j ih je 20, kar ni nit i 7%. 
Zato bi bilo prav, kadar bo zopet pla
ninska u d a r n š k a nedelja, prihitite vsi, 
ker le ako bo delo napredovalo, kakor 
si vsi želimo. 

STORŽIČ J E Z A H T E V A L D V E 
M L A D I ŽRTVI 

V ned. 10. ju l . sta se podala dva mlada 
tržiška alpinista Cankar Jože in Perko 
Ed i iz bivaka v ostenju Storžiča v steno 
pod grebenom, levo od takoimenovanga 
Črnega grabna. Že sta dovrševala svojo 
plezalno smer, ko j m a je usoda za ved
no prepreči la doseči cil j . Z bolestnimi 
srci so njiju tovariši in z njimi vred vsi 
Tržičani sprejeli to žalostno vest izpod 
Storžiča. 

Gorska reševalna služba pr i Planin
skem druš tvu je takoj organizirala reše
vanje in je v torek po trudapolnem de
lu, k i ga lahko primerjamo reševanju 
ponesrečencev v stenah naših Julijcev, 
pripeljala strti telesi v Tržič. 

T u sta preminula mlada tovariša do 
srede ležala na odru v druš tvenem pro
storu. Ed i in Joža sta sprejemala zadnje 
pozdrave in marsikomu se je orosilo 
oko, ko se je spomnil še na pred leti 
po snežem plazu zasute Storžičeve žrtve. 
Zadnja pot v življenju i n smrti pove
zanih tovarišev pa je bila naravnost ve
ličastna in resnično množična. Od po
kojnikov so se poslovili zastopniki vseh 
organizacij, kranjski i n jeseniški alpi
nisti in vsi domači planinski tovariši. 
Grob mladih žrtev smo okrasili s cvet
jem ljubezni, tovariških vezi, živorde-
čim slečem in snežnobelimi očnicami. 

Njiju trupli počivata v domači zemlji, 
obdani z gorami, k i sta j ih tako ljubila. 
In čeprav je Storžič str i dvoje mladih 
življenj, ni mogel streti ljubezni planin
cev in alpinistov do gora. Ta ljubezen je 
nepremagljiva, samo uči resno, da je tre
ba v gorah z vso vestnostjo in strogostjo 
varovati nam vsem dragoceno življenje. 

C. 

NOGOMET 
S K K O R O T A N : S K „11. O K T O B E R " 

(Kranj) (Kumanovo) 
V nedeljo, 17. t. m. se je vršila v K r a 

nju prijateljska nogometna tekma med 
S K „11. oktobrom" iz Kumanovega in 
S K „Korotanom" i z Kranja. Po lepi 
zmagi gostov nad prvakom Slovenije 
ljubljanskim Železničarjem se je pr iča
kovala zanimiva in težka borba. Vendar 
so tokrat kranjčani izpolnil i vsa priča

kovanja. Kl jub skoraj dvomesečnemu 
odmoru (zakaj?), so zaigrali tako, da se 
j i m prvak Makedonije skoraj ni mogel 
upirati. Rezultat tekme 5 : 1 (2 : 0) po
polnoma odgovarja poteku igre, čeprav 
bi b i po situacijah pred golom gostov 
lahko še večji v pr id domačinov. Ome
nimo naj še prvi uspešni nastop Brezar-
ja II. v golu, k i je dokazal, da ima vse 
pogoje, da se s sistematičnim treningom 
razvije v odličnega vratarja. Tekmo je 
sodil tov. Kra l j ic iz Kranja, dobro. 

„Korotan" je z lepo in koristno igro 
ponovno dokazal, da bi se z marl j ivim 
treningom lahko uvrstil med naša naj
boljša moštva in bi dostojno reprezenti-
ral tudi Gorenjsko širom naše države. 

S K K O R O T A N (Kranj) : SD RADNIČKI 
(Smederevo) 3 : 2 (2 : 1) 

Na svojem gostovanju po Sloveniji je 
mladi športni klub „Radnički" iz Smede-
reva odigral v torek 19. t. m. v Kranju 
prijateljsko nogometno tekmo z liga 
moštvom domačega Korotana. 

V prvem polčasu je bila igra lepa in 
odprta, dočim je igra v drugem delu 
prešla v grobost,, kar je kvarilo drugače 
zelo zanimivo in napeto nogometno bor
bo. Tekma je končala z rezultatom 3 : 2 
(2 : 1) za Korotan, kar popolnoma odgo
varja poteku same igre. Sodnik Kral j ic 
je tokrat imel težak posel in je grešil, 
ker ni autoritetno vodil igro do konca. 

Š A H 
Nedavno je končal na Dunaju interna

cionalni šahovski turnir, na katerem sta 
sodelovala tudi dva Jugoslovana: moj
ster Puc Stojan iz Kranja in mojster Ra-
bar iz Zagreba. Uspeh te dvojce je bi l 
odličen. Mojster Puc je del i l prvo na
grado s češkoslovaškim šahistom Foltv-
sem, k i je po svetu dobro znan kot eden 
najboljših evropskih šahistov. Mojster 
Rabar pa je delil 3. — 6. mesto. 

V 6. kolu je bila odigrana sledeča 
kratka partija: 

Španska otvoritev 
Bel i : Puc, črni Galia (Avstrija) 

1. e4, e5; 2. Sf3, Sc6; 3. Lb5, a6; 4. La4, 
Sf6; 5. 0—0 Le7; 6. d4, ed4:; 7. T e l , b5; 
8. e5!, Sd5; 9. Lb3, Sb6; 10. c3!, (beli 
žrtvuje kmeta, da dobi lepo igro figur. 
Črni otvoritve ni najbolje igral, ker je 
dovolil belemu, da si je ustvaril močan 
položaj v središču.) 0—0; 11. Sd4:, Sd4:; 
12. cd4:, d6; 13. Df3, dc5:; 14. de5:, 'Se
daj je premoč belega v središču očitna) 
Le6;' 15. Lc2, g6; 16. Lh6, Te8; 17. Sc3, 
f5? (Že itak slabo kraljevo kr i lo še bolj 
slabi) 18. ef6: e.p. Lf6:; 19. Tad l (Beli 
ie izvedel popolno mobilizacijo svojih 
figur in takoj preide v silovit napad na 
črnega kralja) De7; 20. Se4!, Lb2:? ( č r 
ni se ne zaveda nevarnosti, k i mu preti) 
21. Sg5, c5; 22. Te6:, Dc7; (Črni je že 
popolnoma izgubljen) 23. Te8: Te8:: 24. 
Db3 + Sc4; 25. Ld3, Dd7; 26. Lc4:+ Črni 
se vda. Po bc4: bi še sledilo 27. Dc4-H 
Kh8; 28. Td7.\ T e l + 29. D f l itd. 

S. B. 

Objave 
Mestni odbor Rdečega križa v Kranju 

je zbiral prostovoljne prispevke za po
čitniške kolon'je socialno in zdravstveno 
šibkih otrok mesta Kranja, k i že uživajo 
sadove te zbirke in si krepijo zdravje. 
Čut imo dolžnost, da se zahvalimo vsem 
onim nabiralcem, k i so se potrudili, da 
je akcija dobro uspela. Med te moramo 
v prvi vrsti imenovati trgovino čevljev 
„Triglav" posl. 2 (bivši Bata), »Preskr
ba" posl. 1 (bivši Terčon), (Potrošniška 
zadruga" 4 (bivši Rant), Okr. magazin 
Titov trg in „Putnik". Dobro so zbirale 
tudi trafike, medtem, ko moramo omeni
ti, da ostale trgovine in obrti niso poka
zali enakega zanimanja in razumevanja 
za akcijo. Zlasti sindikalne podružnice 
večjih obratov so se odzvale v zelo 
majhnem številu. 

Planinsko društvo Kranj poziva svoje 
člane, da dvignejo legitimaeje v društ 
veni pisarni Jenkova ul . 6. vsak dan, 
razen torka in sobote od pol 6. do pol 8. 
ure zvečer. 

TMmska ktouika 
SPOMINSKI DNEVI 

V drugi polovici julija 1942 so bataljo
ni II. grupe na svoji pot* na Štajersko s 
pomočjo Poljanske in Selške čete na Go
renjskem odbijale sunke nemške ofenzi
ve. Vsak dan so bile hude borbe. Poseb
no hudi boji so bi l i 26. julija na Gabrški 
gori, na L u č n a h in na Zirovskem vrhu. 
V enem mesecu je bilo nad 35 spopadov; 
prvi in drugi bataljon sta se nato pre
maknila na Jelovico in se formirala za 
nadaljni pohod. 

23. julija 1919 je bila ustanovljena 
slovenska univerza v Ljubljani. 

27. julija 1941 obešen v Kranju prvi 
Slovenec „v svarilo gorenjskim parti
zanom". 

DEŽURNA SLUŽBA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

24. julija ima dr. Hribernik Ivan, tel. 
štev. 260. 

DEŽURNA LEKARNA 
24. julija ima Mrh . Rauch Metod, Titov 

trg. 
DEŽURNA TRAFIKA 

24.. j u l j a ima Omahcn Kreško, Savski 
breg. 

DEŽURNA PRODAJA KRUHA 
Vsako nedeljo od 7. do 11. ure ima 

„Pecivo", posl. 4., Majstrov trg. 

KINO „STORŽIČ" KRANJ 
19. do25. julija „Serenada", Francoski 

film. 

KINO »SVOBODA" STRAŽIŠČE 
22. do 25. juli ja „Gosli in sanje", Češki 

fi lm. 
KINO ŠKOFJA LOKA 

29. do 31. julija »Stenjka Razim", Sovi. 
umet. fi lm. 

KINO TRŽIČ 
20. do 24. jul i ja »Hamlet", Angleški fi lm. 
27. in 28. ju l . »Čarobni konjiček", Sovj. 

umet. f i lm. 

RAZPIS ZA ZADRUŽNI - KMETIJSKI 
TEČAJ 

ki se bo vršil v Ljubljani 
Republiška zveza kmetijskih zadrug 

organizira skupno z Ministrstvom za 
kmetijstvo L R S zadružni kmetijski te
čaj, k i bo trajal 5 mesecev. 

Vsak kdor želi obiskovati ta tečaj naj 
se javi p r i personalnem refer. Okrajne 
zveze kmetijskih zadrug v Kranju Ljub
ljanska cesta 1-1. 

Pogoji za sprejem v tečaj so: 
1. Da je prijavljenec kmečkega porek

la in da se še danes bavi s kmetijstvom. 
2. Starost od 18. do 35. let (moški p r i 

dejo v poštev po odsluženju vojaškega 
roka.) 

3. Da je član ene izmed masovnih or
ganizacij. 

4. Vsak kandidat (prijavljenec) mora 
pri vpisu predložiti obširen življenjepis, 
na podlagi tega ga personalni organi 
vpišejo v tečaj. 

Točen datum začetka tečaja bomo ja
v i l i vsakemu prija vijencu posebej. Tečaj 
pa se bo pričel meseca oktobra ali no
vembra t. 1. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Uprava O Z K Z 

Kranj 

Mali oglasi 
Usnjarske vajenec sprejmemo! Sprejme

mo večje število vajencev za usnjar
stvo. Informacije dobite v tovarni us
nja »RUNO" v Tržiču. 

VABILO 
Zveza borcev NOV v Naklem bo v ne -

deljo, 24. t. m. dopoldne ob pol 9. uri 
odkrila spominsko ploščo 37 padlim bor
cem NOV in talcem v svojem kraju. Na 
to svečanost vabimo vso rodoljubno ob
činstvo. 

Odbor Z B — Naklo 

Dopisujte 
v „Gorenfshi glas**! 

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan — Naslov uredništva in uprave: Kranj, Ljubljanska cesta l/II — Tel. št. 475 — Izhaja vsak četrtek 
Letna naročnina znaša 96 dinarjev — Štev. ček. položnice 611-90200-7 —Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1, Kranj 149 49 


